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özet: Uluslararası Birim Sistemi veya SI Birimleri Uluslararası 
Standardizasyon Organizasyonlarınca kabul edilmiş; tüm fen dalların
da ve tıpta dünyanın her tarafında kullanılması önerilen birim siste
midir. Bu makalede, SI birimlerinin kısa tarihçesi, özellikleri, kullanı
lışı, birimlerin tabloları, diğer birimlerle olan ilişkileri ve çevirme fak
törleri derlenmiş ve SI birimlerinde yakın zamanda yapılan değişiklik
ler sıralanmıştır. 

THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS- Si UNITS 

Sumına.ry: The International System of Units or SI Units have 
been adopted by the International Organisation for Standardization; 
and its adoption by the scientific community and medicine throughout 
the world has been recommended. In this article, the short history, pro
perties, places of application, tables of the units, relation with other 
units and conversion factors have been reviewed, and the recent chan
ges in the SI units have been stated. 

Birim, standard bir ölçüm veya 
bir niceliği ölçmek için kabul edi
len miktar veya boyuttur. Uluslar
arası Birim Sistemi (Systeme Inter
national d'Unites) veya sr Birim
leri ise, Uluslararası Standardizas
yon Organizasyonunca kabul edil
miş ve pekçok ulusal standardlar or
ganizasyonlarınca kullanılması öne
rilmiş birim sistemidir. 

Tarihçesi: 
19 ncu yüz yılın ikinci yarısın

da, bilimsel araştırmalarda, genel 
olarak kullanılan temel birimler, 
santimetre, gram ve saniyeden olu
şan ve CGS Sistemi d iye adlandırı

lan sistemdi. Hızla gelişen elektrik 
ve elektronik biliminin CGS siste
mini yetersiz bulmasından dolayı, 

1881 yılında uluslararası bir anlaş~ 

<*) H. ü. Eczacılık Fakültesi, Galenik Farmasi Bölümü, Hacettepe - Ankara. 
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ma sonucu, potansiyel birimi obn 
volt, ıos CGS birimi; direnç birimi 
olan ohm ise ıos CGS birimi olarak 
kabul edilmiştir. 

1881 'deki anlaşma sonucu kabul 
edilen birimler bir anlamda yine 
yetersizdi. Santimetre ve saniyenin 
kullanılabilir büyüklükte olmaları
na karşın gram küçük kalmakta idi. 
Bu durumu farkeden G. Giorgi 
isimli araştırıcı, 1902 yılında metre, 
kilogram, saniye ve bir elektrik bi
riminden oluşan bir sistem öner
miştir. Daha sonra dördüncü temel 
birim olarak amper'i seçen Ulus
lararası Elektroteknik Komisyonu, 
oluşan MKSA veya diğer adıyla 

'Giorgi' sisteminin birim ve tekno
loji alanında kullanılmasını 1948 yı
lında toplanan 9 ncu Genel Ağırlık 
ve Ölçüler Konferansmda (*) öner
miştir. 

1960 yılında, 11 nci CGPM top
lantısında, metre, kilogram, saniye 
ve amper birimlerine, termodina
mik sıcaklık için, kelvin, ışık şid

deti için ise, mum (kandela) , birim
leri kabul edilmiştir. Bu şekilde ge
nişleyen MKSA sistemi, Uluslarara_ 
sı Birim Sistemi adını almış ve SI 
şeklinde kısaltılmıştır. Bu sistem 

c•-> Genel Ağırlık ve Ölçüler Konfe
ransı !CGPM), 1875 yılında, metrik 
sistemin kullanılış ve yayılmasını; 

metrik sistem ve ölçüm standard
larının uluslararası tekdüzeliğini 

sağlamayı amaçlayan bir otoritedir 
(1). Üye ülke delegelerinden (1972'
de 41 üye) oluşan uluslararası ko-

günümüzde kullanılan en uygun 
olan birim sistemidir. 

1971 yılındaki 14 ncü CGPM 
toplantısında, kimya dalında mad
de miktarını belirleyen 'mol' birimi 
de temel birimler listesine eklene
rek, temel birimlerin sayısı 7 ye 
çıkartılmıştır, Tablo 1. 

Si Birimlerinin Özelikleri ve 

Kullanılışı : 

SI Birimleri, temel, yardımcı 
ve türetilmiş birimler olarak 3 gru
ba ayrılmıştır. 7 adet olan temel 
birimler Tablo l 'de, birimleri ve bi
rim sembolleri ile sıralanmıştır 

n, 2>. 
Radyan ve sleradian'dan olu

şan yardımcı birimler ve özel isim
leri bulunmayan türetilmiş birim
ler, birim isimleri ve birim sem
bolleri ile Tablo 2'de gösterilmiş

tir (1, 2). 

SI birimlerinin desimal çarpım

larının kullanılmasında, lO'un kuv
veti yerine, ön - ekler uygulanabi
lir. Bazı SI birimleri, uygun olma
yan boyuttadır; fakat ön - ekler ile 
çarpılmaları sonucu bu güçlükler 
giderilebilir. Tablo 3'de uluslarara
sı kabul edilen ön - ekler bulunmak
tadır (1, 2) . 

mite her yll toplanır. Bu uluslarara
sı komiteye, uzunluk, zaman, sıcak
lık, elektrik, fotometre, radyometre 
ve iyonize radyasyon alanındaki öl
çüm birimleri hakkında araştırma 

ve öneride bulunacak yedi ayrı alt 
komite yardımcıdır. 
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Tablo 1. Temel Si Birimleri 

Miktar Birim İsmi Birim Sembolü 

Uzunluk 

Kütle 

Zaman 

metre 

kilogram 

saniye 

amper 

kelvin 

m 

kg 

s 

Elektrik Akımı 

Termodinamik Sıcaklık 

Işık Şiddeti 

Madde Miktarı 

mum (kandela) 

moı 

A 

K 

cd 

mol 

ön - eklerin kullanılmasında bü

yük dikkat sarfedilmelidir. örneğin, 

ön - ekler, tanımlanması istenen bi

rimin hemen yanına yazılmalıdır; 

mega newton !MN), kilojül (kJ) , 

mikrosaniye (µs) gibi. Esas birim

ler ise ayrı yazılmalıdır; N sm-2 

veya kg s-ı m-2 gibi. Bir birime, 

bir defada, sadece bir ön - ek uygu

lanabilir. örneğin, 1000 kg (ton) , 

l megagram (Mg) dır; 1 kilo - kilo

gram değildir. 

'm' sembolü, temel birim •met

re' ve ön - ek 'mili' yerine kullam

lır . Bazı durumlarda oluşabilecek 

karışıklığı önlemek için çok dik

katle kullanılmalıdır. örneğin mN, 

'milinewton' yerine kullanılırken, 

m N 'metrenewton' demektir. Te

mel birimlerin biraz aralıklı yazı l

ması veya ön - eklerin temel birim

lerin hemen yanına yazılması her 

zaman köklü bir çözüm olmayabi

lir. Bu olabilecek karışıklığı önle

mek için 'metre' ikinci birim olarak 
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yazılır ; yani 'Newton - metre' (N m) 

olarak yazılır. 

Dikkat edilmesi gereken bir di

ğer önemli nokta da, temel birimin 

bir kuvvete yükseltildiğinde, bu kuv

vetin sadece temel birime değil, 

tüm çarpıma ait olduğudur. örne

ğin, 1 km2 = ıos m2 dir; 1 k (m)2= 

103 m2 demek değildir. 

Tablo 3'de verilen ön - eklerin 

hemen hepsi kullanılmayabilir; 

çünkü bazı araştırıcılar, bilimsel 

yayınlarında, IO'un kuvvetini açık 

olarak yazmada ısrar ederler. Yani, 

3 µms-ı yerine 3xıo-s ms-ı ya

zarlar. 

Si Birimleri ve Diğer Sistemler 

Arasındaki İlişki ve Çevirme 

Faktörleri : 

Tablo 4, birimler arasındaki iliş. 

kiyi ve çevrime faktörlerini göster

mektedir. Ayrıca, CGS birimlerinin 

SI birimi eşdeğerlerini de vermek

tedir !1 - 4) . 



Tablo 2. Yardımcı ve Türetilmiş Si Birimleri 

Miktar Birim İsmi Birim Sembolü 

Yardımcı: 

Düzlemsel Açı 
Katı Açı 

Türetilmiş : 

Alan 
Hacim 
Frekans 
Yoğunluk 

Konsantrasyon 
Hız 

Açısal Hız 

İvme 

Açısal İvme 

Kuvvet 
Basınç 

Viskozite (dinamik) 

Viskozite (kinematik) 
Enerji Uş, ısı) 

Güç 
Elektrik Miktarı 
Potansiyel Farkı 
Elektriksel Alan Kuvveti 

Elektriksel Direnç 
Elektriksel İletkenlik 

Kapasitans 
Magnetik Akı 
Magnetik Akı Yoğunluğu 

İndüksiyon 

Magnetik Alan Kuvveti 
Dalga Sayısı 
Aktivite (radyoaktif) 

Işık Akısı 

Luminans 
Isı Akış Yoğunluğu 

Isı Kapasitesi, entropi 

Spesifik Isı Kapasitesi 

Termal İletkenlik 
Molar Enerji 
Molar Entropi, Molar 

ısı Kapasitesi 

radyan 
steradian 

metrekare 
metreküp 
hertz 
kilogram/metreküp 

mol/metreküp 
metre/saniye 
radyan/ saniye 
metre/saniyekare 

radyan/saniyekare 

newton 
paskal 
paskal - saniye 
metrekare/ saniye 
jül 

watt 

kulomb 
volt 
volt/metre 
ohm 
siemens 
farad 
weber 
tesla 
henri 
amper/metre 
l/metre 
l/saniye 
lumen 
mum/ınetrekare 

watt/metrekare 
jülfkelvin 
jül/kilogram kelvin 

watt/metre kelvin 
jül/mol 

jül/mol kelvin 

rad 

sr 

m2 
m3 

Hz s-1 

N 

Pa 

J 

w 
e 
v 

Q 

s 
F 
Wb 

T 

H 

lm 

kgm-3 
mol m-3 

ms-1 

rad s-1 

ms-:ı 

rad s-2 
m kg s-2 

Nm- 2 

Pas 
m2 s-1 

Nm 
J s-1 

As 
W A-1 

vm-1 

V A-1 

n,-1 
c v-1 
vs 
Wb m-2 

Qs 
Am-1 

m.-1 
s-ı 

cd sr 
cd m-2 

wm-2 

J K-1 
J kg-1 K-1 
v·m-1 K-1 

J mo1-1 

J mo1-1 K-ı 

27 



Tablo 3. Uluslararası ön-Ekler ve Sembolleri 

Faktör 1sinı 

ıo-ıs atto 
l0- 15 femto 
10-12 piko 
10-9 nan o 
l0- 6 mikro 
ıo-3 mili 
10-2 sen ti 
10- 1 desi 
10 deka 
102 hekto 
103 kilo 
loe mega 
109 giga 
1012 tera 

Si Birimlerinin Tıpta Kullanı

lışı : 

1977 yılında, Dünya Sağlık Teş. 
kilatı, SI birimlerinin «tüm fen 
bilimlerinde ve özellikle tıpta, dün
yanın her tarafında» kullanılması
nı önermiştir (5). Sağlık Teşkilatı, 

kan basıncı ölçümlerinde, milimet
re civa birimini kilopaskal ile de
ğiştirmenin o an için daha erken 
olduğuna ve vücud sıvılarının ba
sıncını ölçmede milimetre civa bl· 
rimi kullanılmasına fakat tıbbi ol
mayan alanlarda, paskal biriminin 
kullanılabileceğine karat vermiştir. 

Kilopaskal'ın, milimetre civa yerine 
kullanılması, kan basıncını tam sa
yı değil kesirli çıkarmakta ve ayrı
ca, kan basıncı ölçümünde kullanı· 
lan aygıtların kalibrasyonunda 
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Sembol 

a 
t 
p 

n 

µ 
m 
c 

d 
da 
h 

k 

M 

G 

T 

. pratik problem yaratmakta idi. Ma
yıs 1981 yılında, Cenevre'de yapılan 
34 üncü Dünya Sağlık Toplantısı, 

bu yaygın problemleri göz önünde 
tutarak, kan basıncı ölçümünde kl
lopaskal'a geçişin yavaş olmasını 

ve bu arada da hem milimetre civa 
ve hem de kilopaskal'ın değişimli 

olarak kullanılmasını önermiştir. 

34 üncü Dünya Sağlık Teşkilatı
nın bu konuya ilişkin paragrafian 
aşağıda verilmiştir (5) : 

a) Şu anda, tıpta milimetre 
civa biriminin kilopaskal'a değiş

tirilmesi gerekmemektedir; 

b) İleri bir tarihte yapılacak 

Dünya Sağlık Toplantısına kadar, 
milimetre civa ve kilopaskal'ın ay
nı zamanda kullanılmasına karar 
verilmiştir. 



Tablo 4 Bazı Birimlerin S'l Birimi Eşdeğerleri 

- ---- - - -------- - ----------------
Birim İsmi ve Sembolü 

UZUNLUK: 

ALAN: 

angström . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . A • 
mikron ... ...... .. ......... .... . µ 
yard ....... ............... -- ... yd 
foot ........................... rt 
inch ...................... ..... in 
mil ................... ...... ..... mil 

hektar ........................ ha 
yard kare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . yd 2 
foot kare .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. f P 
inch kare .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. in2 
mil kare .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . mU:l 
dönüm ............... .. ...... . 
metrekare . .. .. . .. .. .. .. .. .. m2 

SPESİFİK HACIM : 

HACIM: 

KÜTLE: 

foot küp/pound ............ ft3 lb-ı 

litre ... ......... ............... 1 

inch küp .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. in3 
foot küp .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . ft3 
yard küp .. . .. . .. .. .. .. .... . .. yd3 
gallon (Ingiliz) . .. .. . .. .. .. gal 
gallon <Amerikan) ..... . 
pint .......... ......... ........ pt 
metreküp .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. m3 

ton ...... ...... .. ..... ..... .. .... t 
pound ....... .... .... .. .... ... lb 
grain .... ................ .... ... gr 
ounce ..................... ... oz 

YOGUNLUK 

pound/foot küp .. .. .. .. .. .. lb ft-3 
pound/inch küp .. .. .. .. . lb ın-a 
pound/gallon (Ing.) . ... .. lb gaı-1 
pound/ gallon (Amer.) .. . 
kilogram/metreküp . .. . .. kg m -3 

Si Eşdeğeri 

ıo-ıo 

1.0 

0.9144 

0.3048 

0.0254 

1.6093 

m 
µm 
m 
m 
m 

km 

1.0 hm2 
0.83613 m2 
0.092903 m2 
6.4516XI0-4 m2 

2.58999 km~ 

0.404686 'ım~ 

ı.o 

0.062428 m3 kg-ı 

1.0 dm3 
l.639XI0-5 m3 
0.028317 m3 
0.76455 m3 

4.54609 dm3 

3.78541 dm3 

0.568261 dma 

1.0 m3 

1.016 

0.453592 

0.06479 

28.352 

16.0185 

27.6799 

99.7763 

119.83 

Mg 

kg 
g 

g 

kg m-3 
Mgm- 3 

kg m - 3 

kg ın-3 

kg m-3 
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(Tablo 4'ün Devamı) 
~~~~~~~~~~~~

~·~~~~~~~~~
~ 

Birim ismi ve Sembolü 

ZAMAN: 

HIZ: 

KUVVET: 

dakika ... ..... .. ....... .... ... min 

saat= 60 dakika ... ........ . h 

gün=24 saat .... ..... .. .. .. d 

yıl=365 gün .... ... ..... .. . 

foot/saniye ft s- 1 

mil/saat .. .. .. .. .. .. ..... ... . m il h-ı. 

din .... .... .. ...... .. .. .. ...... .. din 

pound - kuvvet .. .. . .. .. .. . lbf 

ton - kuvvet .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonf 

kilogram - kuvvet kgf 

BİRİM UZUNLUGA DÜŞEN 

KUVVET: 
pound - kuvvet/ inch 

pound - lrnvvet/foot 

SICAKLIK: 

lbf ın-ı 

lbf ft-l 

BASINÇ : 
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Celsius derece !t°C) .. .. .. ·c 
Fahrenheit derece 

ıt°F). ...... .. .. .. ........ .. .. °F 

bar ...... ...... .... .... ....... .. . bar 

standard atmosfer atın 

tor (mm Hg) tor 

ı atmosfer .. .. .... .. .. .. .... at 

pound - kuvvet inch 

kare .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . lbf n-2 

pound - kuvvet/ foot 

kare .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . lbf n-2 

ton - kuvvet/ inch kare .. tonf in-2 

1 psi ....... ...... .. .. .. ..... ... psi 

Si Eşdeğeri 

60.0 

3600.0 

86400.0 

31.5 

0.3048 

0.44704 

10.0 

4.44822 

9.96402 

9.80665 

0.175127 

32.6903 

1.0 

273.15 + t 
5/ 9 

s 
s 

s 
Ms 

m s- 1 

m s-1 

µN 
N 

kN 
N 

kNm-1 

kNm-ı 

K 

K 

K 

5 <t-32) /9 ·c 

0.1 

105 

0.101325 

101.325 

0.133322 

133.32 
98.0665 

6.8948 

6.8948 

47.880 

47.880 

15.444 

15.444 

6.894757 

MPa 
N m-2 

MPa 

kNm-2 

kPa 
N m-2 

kNm-:ı 

kNm-2 

kPa 

N m-2 

Pa 

MN m- 2 

MPa 

kPa 



(Tablo 4'ün Devamı) 

Birim ismi ve Sembolü 

İŞ (Enerji, ısı) : 
erg ..... ......................... erg 
elektron volt .... ........... ev 
kalori ........... .... ...... ... cal 
İngiliz ısısal ünitesi .. . Btu 

VİSKOZİTE !dinamik) : 
poise .............. ........... .. P 

lb n- 1 s-1 

lb n-ı h-1 

VİSKOZİTE (kinematik) : 
stokes .............. ........ .. St 

ft2 h-1 
ft2 s-1 

YÜZEY ENERJİ (yüzey gerilim) : 
erg/santimetrekare ...... erg cm- 2 

idin cm- 1) 

BİRİM HACME DÜŞEN ALAN : 

foot kare/foot küp .. .... ft2 ft-3 

BİRİM KÜTLEYE DÜŞEN ALAN : 

foot kare/ pound ft2 lb-1 

RADYOAKTİVİTE : 

curie .................. .. ...... . Ci 

rön tgen ...................... .. R 

rad .. ......... ........ ........... rad 

MOMENT: 

pound - foot/saniye .. ... . lb ft s-1 

AÇISAL MOMENT : 

pound - foot kare/ 
saniye .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. lb ft2 s-1 

iSi İLETİM KATSAYISI : 

sı Eşdeğeri 

0.1 µJ -
0.160219 aJ 
4.1868 J 

1.05506 kJ 

0.1 Pas 

0.1 N s m - 2 

1.4882 Pas 
1.4882 N s m - 2 

0.41338 mN s m-2 

10-4 m2 s-1 

0.2581 X I0-4 m2 s-1 
9.2903x 10-2 m 2 s-ı 

mJ m-2 

(mN m- 1) 

3.2808 m2 m-3 

0.20482 m2 kg-ı 

37.0 ns-1 

0.258 mC kg- 1 

10.0 mJ kg-ı 

0.13826 kg m s:-1 

0.042140 kg m2 s-ı 

Btu h-ı n-2 °F 5.6784 

i Si KAPASİTESİ : 

Btu ıb-1 °F 4.1868 kJ kg-ı K-1 

TERMAL İLETKENLİK : 

Btu h-ı rt-1 °F 1.7307 W m-ı K-1 
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Si Birimlerinde Yakın Zaman. 

da Yapılan Değişiklikler : 

1977 yılında yapılan Dünya 

Sağlık Toplantısından sonra, yeni 
sisteme geçişte kolaylık sağlaması 

amacıyla bazı kitapcıklar yayınlan

mıştır (6 - 10). SI birimlerinin ta

rihçesi ve özel ayrıntıları için araş

tırıcılar İngiliz Standardları Ens

titüsü 'nün 1969 yılında yayınladı

ğı kitapcıktan da yararlanabilirler 
111). Bu kitapcıkların basımından 

günümüze değin SI birimlerinde 

bazı değişiklikler olmuştur. Bun

lar aşağıda sıralanmıştır (5) : 

a) CGPM, 1979 yılındaki top. 

lantısında, ekivalan doz (iyonizas

yon rasyasyonu) için 'sievert' özel 

isminin ve Sv sembolünün kulla

nılmasına karar vermiştir. Sievert, 
1 J kg-ı e eşittir ve eski birim 

'rem' in yerine kullanılması karar

laştırılmıştır, 

b) Aynı toplantıda litre için 

'L' ve aynı zamanda 'l' sembolleri

nin kullanılması önerilmiştir, 

C) CGPM tarafından, Işık Şid

deti için kullanılan 'mum' (kande

la) biriminin yeni bir tanımı ya

pılmıştır fakat qunun sağlık bilim

leri ile ilgisi yoktur, 

d) Aynı komite 1980 deki top

lantısında, yardıll\cı SI birimleri 

olarak yer alan düzlemsel açı bi

rimi 'radyan'ın ve katı açı birimi 
'steradian'ın türetilmiş SI birimi 

olarak kabulüne karar vermiştir. 

Bu makalede, Uluslararası Bi

rim Sistemi olan SI Birimlerinin 
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fen bilimleri, tıp ve farmasötik 
teknoloji de yaygın olarak kulla
nılanları tablolanmış, sembolleri 

verilmiş ve önceden kullanılan 

CGS birimlerinin SI eşdeğerleri 

sıralanmıştır. Bu derlemedeki ama

cımız, sık kullanılan birimlerin SI 

eşdeğerlerinin elimizin altında bu

lunabilecek şekilde toplanmasıdır. 

Daha geniş bilgi ve diğer birimler 

için araştırıcıların yayınlanmış 

olan · kitapcıklardan yararlanmala· 

rı önerilmektedir (6 - 14). Bir di· 
ğer önerimiz de, bilimsel yayınla

rımı~da CGS birimleri yerine, SI 

birimlerini kullanmayı yaygınlaş

tırmamızdır. 

(Geliş Tarihi : 1.3.1982) 
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